
 الجلسة

 نحو استراتٌجٌة تموٌم وطنٌة »   

 رٌمون بونادر. د –ندى أبوعلً .د –هٌام اسحك . د

 2017 -2016االمتحانات الرسمية للعام الدراسي تحليل نتائج 



«نحن نتعلّم من التفّكر بالتجربة... نحن ال نتعلّم من التجربة »  
 

 
(1952-1859)جون ديوي     



   

 «بالتربٌة نبنً معا  »

 و

 «بالتفّكربالتربٌة نتطّورمعا  » 



التقرير العبم: القسن األّول  



 حيثيبث التقرير العبم

 .فً تحلٌل نتائج االمتحانات الرسمٌةرائدة تجربة  -

 

 .سنة دراسية واحدةالنتائج لالمتحانات الرسمٌة  ممتصرة على  -

 

ذات تأثٌر محتمل فً غياب معطيات إحصائية سابقة أو حالية  -
 .لراءة النتائج المحّصلة وتحلٌلها

 

 



 حيثيبث التقرير العبم

 

 .تقريرمسوّدة  -

 

ٌمكن االنطالق منه فً محاوالت العمل على تمارٌر أخرى  أساس -
 .للسنوات المادمة فً هذا اإلطار



 أهويت التقرير 

 .لبنانواضحة ومفّصلة لوالع مخرجات التّعلٌم والتّعلّم فً لراءة  -

 

 .البشريعلى مستوى االستثمار فً الرأسمال الحكم  -

 

 .المتمثّل بمكتسبات المتعلّمٌنالتّعلٌمً تمدٌر مستوى العائد النوعً للنظام  -

 

البشرٌّة المؤمل منها بناء الوطن واإلسهام فً بناء الكشف عن مكتسبات الّطالات  -
 . العالم 

 

 



 .مهّمة لكن األهم التفّكر فً التجربةالتجربة 



التقرير وأسئلتهإشكبليت   
 

 على الحصول فً المساواة بمبدأ لبنان فً المتعلّمون ٌنعم مدى أيّ  إلى     

 ومالمحه المتعلّم لسمات الفرص هذه مراعاة ومستوى نفسها الفرص

 فً العاّمة واألهداف (1994) النهوض خّطة فً ورد ما بحسب المنشودة

 المتوّسطة الّشهادتٌن نتائج إلى باالستناد  97/10227 االشتراعً المرسوم

ًّ  للعام العادٌّة للّدورة  العاّمة والثّانوٌّة  ؟ 2017 -2016 الّدراس

 



 إشكبليت التقرير وأسئلته

 

ًّ  التّحصٌل نسب هً ما-   العادٌّة الّدورة فً للمتعلّمٌن التّعلّم
 العاّمة والثّانوٌّة المتوّسطة الّشهادتٌن المتحانات 2016-2017

 ومعّدالته؟

 

 مع متوازٌة تعلٌم فرصة على لبنان فً المتعلّمون حصل هل -
 المرعٌة المرارات علٌه نّصت مّما انطالل ا الوطن فً ألرانهم
 الّرسمٌّة؟ االمتحانات توصٌف كمرار اإلجراء

 



 العينت

عٌنة البحث تتضمن المشتركٌن فً اإلمتحانات الرسمٌة للدورة العادٌة فً العام الدراسً   
:المتوسطة و الثانوٌة العامة بفروعها األربعة: لكل من الشهادتٌن 2017 - 2016    

عدد المشتركٌن فً 
 الشهادة الثانوٌة

41990 

عدد المشتركٌن فً 
 الشهادة المتوسطة

57274 

إجتماع وإلتصاد 
49.6% 

علوم الحٌاة 
32.9% 

علوم عامة 
12.3% 

اداب وانسانٌات 
5.2% 



 تقنيت البحث

   ١- جمع البيانات

 وحدة المعلوماتٌة البحثٌة مكتب البحوث رئاسة مركز البحوث واإلنماء وزارة التربٌة

 مختلف األلسام الهٌئة األكادٌمٌة تجمٌع وتحلٌل البٌانات

 تمرٌر نهائً



 تقنيت البحث
 ٢- معالجة وتحليل المعلومات

البرامج المعلوماتٌة 
 المستخدمة

SPSS 25 

لكافة التحالٌل 
 اإلحصائٌة

Excel 2016 

للرسوم البٌانٌة 
 وتجمٌع البٌانات

 التمارٌر

 التمرٌر العام التمارٌرالمتخّصصة

 األحصاء الوصفً

 نسب النجاح

نسب تحمٌك 
 العالمات

التشتمماٌٌس   

األحصاء 
 الوصفً

األحصاء 
 االستنتاجً

 إختبار
Kolmogrov-smirnov 

 إختبار
Mann-Whitney-U 

 إختبار
Kruskall Wallis+ 
Correction de 
Bonferronni 

 نسب النجاح

مماٌٌس النزعة 
 المركزٌة

مماٌٌس النزعة 
 المركزٌة

 مماٌٌس التشتت



 النتبئج علً هستىي الشهبدة الوتىسطت والثبنىيت

 

 

ًّ  للعام العاّمة والثانوٌة  المتوّسطة للّشهادة العادٌّة الّدورة فً النّتائج أتت  2017-2016 الّدراس

 المطاع األساسٌّة، األجنبٌّة والتّعلّم التّعلٌم لغة الجنس، التّعلٌمٌة، الماّدة) المتغٌّرات اختالف على

 :اآلتً الّشكل على (والمحافظة التّعلٌمً،

  



 النتبئج علً هستىي الشهبدة الوتىسطت

 :متغيّر الماّدة التعليمية

 الحٌاة علوم ماّدتً فً النجاح نسب فً تفاوت

 المتعلم ٌحمل لد األجنبٌّة واللّغة واألرض

 الموادّ  مع ممارنة الثّانوٌّة المرحلة إلى أوزارها

 معّدل ارتفاع هو النّظر ٌلفت وما .األخرى

 األجنبٌّة باللّغة ممارنة  العربٌّة اللّغة فً النّجاح

 مواد فً النّجاح نسب ارتفاع دعم ربّما الّذي

     .االجتماعٌات
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 لغة أجنبٌة علوم الحٌاة لغة عربٌة فٌزٌاء رٌاضٌات كٌمٌاء تارٌخ جغرافٌا تربٌة



 النتبئج علً هستىي الشهبدة الوتىسطت

 :متغير الجنس

 

 

 

 

 

 .النّجاحالمتعلّمٌن باختالف جنسهم من حٌث نسبة فروق دالّة بٌن 

81.81% 
78.28% 

84.88% 
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 إناث ذكور النسبة العامة



 النتبئج علً هستىي الشهبدة الوتىسطت

 :متغيّر اللغة األجنبية األساسية

 

 مستوى أنّ  ٌبٌّن النّجاح نسبة فً التّفاوت إنّ 

 التّعلٌم حكّ  فً بالمساواة المتعلّمٌن تمتّع

  األساسٌّة األجنبٌّة اللّغة باختالف ٌختلف

   .والتّعلّم التّعلٌم فً المعتمدة
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 إنكلٌزٌة فرنسٌة إنكلٌزٌة فرنسٌة إنكلٌزٌة فرنسٌة إنكلٌزٌة فرنسٌة

 الكٌمٌاء الفٌزٌاء الرٌاضٌات علوم الحٌاة 



 النتبئج علً هستىي الشهبدة الوتىسطت

 :متغيّر القطاع التعليمي

 

 

   

 

 

ًّ والخاّص تبّرر وتشّجع فً الولت ذاته اتجاه نسب النجاح المبٌّنة إن  فً المطاعٌن الّرسم
 ًّ  .  اللّبنانٌٌن  نحو المطاع الخاّص بنسبة أعلى من الّرسم

81.81% 
87.95% 

72.86% 

14.30% 

 أحرار رسمً خاص النسبة العامة



 النتبئج علً هستىي الشهبدة الوتىسطت

 :متغيّر المحافظة

 

 

   

 

 

 .تتفاوت نسب النجاح بٌن المحافظات

81.83% 
82.97% 

78.85% 

84.09% 83.73% 

75.83% 

81.81% 

وت الشمال النبطية جبل لبنان  %النسبة العامة البقاع الجنوب بير



 النتبئج علً هستىي الشهبدة الوتىسطت

 

 .تتفاوت نسب النجاح على اختالف المتغٌرات•

 

متعلّمً لبنان الّذٌن لم ٌُوفموا فً امتحانات الّشهادة المتوّسطة أو تبٌّن النتائج أّن •

 .  أولئن الناجحون من مجموع المشاركٌن ال ٌنعمون بمبدأ المساواة فً التّعلٌم

 



الثبنىيتنتبئج علً هستىي الشهبدة   

 :التعليمية متغيّرالماّدة

 فرع فً للعالمات األعلى التثمٌل ذات الحٌاة علوم ماّدة فً النّجاح نسبة إن :الحياة علوم فرع•

 .الفرع هذا فً النّاجحٌن نسبة فً ٌؤثّر ما  (%51.08)األلل هً الحٌاة علوم

   

 التثمٌل ذات الفرع اختصاص ماّدة فً (%80.24) النّجاح فً عالٌة نسبة:العاّمة العلوم فرع•

 . (90.57)الفرع فً للنجاح عالٌة نسبة تسجٌل فً إٌجاب ا انعكست  الموادّ  بٌن األعلى

 



الثبنىيتنتبئج علً هستىي الشهبدة   

 :التعليمية متغيّرالماّدة•

 ،%62.21 االجتماع) األساسٌّة الفرع مادتً فً المسّجلة النّسب نجد :واالقتصاد االجتماع فرع•

 نسبة تدنًّ أسباب أّما .األخرى للفروع األساسٌّة الموادّ  فً النّجاح بنسب ممارنة معمولة (%64.55واإللتصاد

 اللّغة فً النّجاح نسبة فً فتتأثّر األخرى بالفروع ممارنة الفرع هذا فً (%72.99 ) النّجاح

 .(%46.08) األجنبٌّة اللّغةو (52.62)العربٌة

 نسبة ترفع أن المفترض من (%81.78) ملحوظة نجاح نسبة العربٌة اللّغة  تسّجل :واالنسانيات اآلداب فرع•

 . (%51.82)األجنبٌّة اللّغة كماّدة أخرى أساسٌّة مواد فً تتأثّر عملٌا   لكنها الفرع فً النّجاح

 

  .التعلٌمٌة الماّدة باختالف المتعلمٌن بٌن المساواة مبدأ انتهان واضح بشكل ٌتببٌّن•



الثبنىيتنتبئج علً هستىي الشهبدة   

 :متغيّر الجنس

الذّكور واإلناث بٌن واضحة الثّانوٌّة العاّمة شهادة الجنسٌن على اختالف فروع بٌن إّن الفوارق 
 .  حٌث تحصد اإلناث نسب النجاح األعلى

 :على سبٌل المثال
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 إناث ذكور



الثبنىيتنتبئج علً هستىي الشهبدة   

 :اللغة متغيّر

 فً المشاركٌن أنّ  األربعة الفروع فً المسّجلة النسب تبٌّن•

 اللّغة ٌعتمدون الّذٌن المتعلّمٌن من الّرسمٌّة االمتحانات

 فً حظًّا أوفر أساسٌّة أجنبٌّة وتعلّم تعلٌم كلغة الفرنسٌّة

 ٌبٌّن ما اإلنكلٌزٌّة اللّغة ٌعتمدون الّذٌن ألرانهم من النّجاح

 .المتعلّمٌن بٌن الّرسمٌّة االمتحانات فً للمساواة غٌاب ا

 :وااللتصاد االجتماع فرع فً المثال سبٌل فعلى•

             

53.27% 
48.29% 46.68% 

41.42% 

85.40% 82.53% 

93.71% 
90.20% 

 إنكلٌزٌة فرنسٌة إنكلٌزٌة فرنسٌة إنكلٌزٌة فرنسٌة إنكلٌزٌة فرنسٌة

 الكٌمٌاء الفٌزٌاء الرٌاضٌات علوم الحٌاة 



الثبنىيتنتبئج علً هستىي الشهبدة   

 :متغيّر القطاع التعليمي

 

 فً أعلى العلمٌّة الفروع فً النّجاح نسبة أنّ  المطاع متغٌّر بحسب النّتائج تبٌّن •
   الخاصّ  المطاع

ًّ  المطاع ٌتفوق•  االجتماع فرع فً النّجاح نسب فً الخاصّ  المطاع على الّرسم
 .وااللتصاد

   .واإلنسانٌّات اآلداب فرع فً المطاعٌن فً النّجاح نسب تتاللى•



الثبنىيتنتبئج علً هستىي الشهبدة   

 :المحافظة متغيّر

 

 المحافظات بٌن النجاح نسب فً األولى الثاّلث المراتب والنبطٌة الجنوب محافظتا تتصّدر•
 خال ما جمٌعها الفروع فً النجاح لنسب الدنٌا المراتب فً  البماع محافظة وتتموضع ،جمٌعها
 .العاّمة العلوم فرع



 نتبئج علً هستىي الشهبدة الثبنىيت

 :الدراسي الفرع متغيّر

 بٌن النّجاح من األعلى النّسبة حصد الّذي الفرع هو العاّمة العلوم فرع أنّ   المبٌّنة النتائج تظهر
 . ((%90.57 الّدراسٌّة الفروع

90.57% 

81.05% 
77.06% 

72.99% 
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 االجتماع واالقتصاد اآلداب واإلنسانيات علوم الحياة العلوم العامة



 نتبئج علً هستىي الشهبدة الثبنىيت

 

 

 البٌانٌّة والّرسوم اإلحصائٌّة الجداول حملته وما النّجاح لمعّدل اإلحصائٌّة المعالجة نتائج بٌّنت•

 التّعلٌمً والمطاع األساسٌّة األجنبٌّة واللّغة والجنس التّعلٌمٌة المادة متغٌّرات اختالف على

 الثّانوٌّة شهادة امتحانات فً ٌُوفموا لم الّذٌن لبنان متعلّمً أنّ  ٌظهر داال   تفاوتا   والمحافظة

 .التّعلٌم فً المساواة بمبدأ ٌنعمون ال المشاركٌن مجموع من الناجحون أولئن أو العاّمة



 التىصيبث 

           : إلى السعً الممكن من أنّه نجد  النّتائج، هذه أمام

 ٌحمل الّتً المتوّسطة للّشهادة الّرسمٌّة االمتحانات فً للمشاركٌن المتدنٌّة األداء ومستوٌات الثغرات معالجة-
 .الالحمة نجاحه فرص فً سلب ا فتؤثّر الثانوي التّعلٌم مرحلة إلى تبعاتها المتعلّم

 

 نتائج على تنعكس لد الّتً اللجان اتجاهات فً الفوارق من للتخفٌف الفاحصة واللجان الموادّ  بٌن التنسٌك-
 .الموادّ  فً النّجاح ومستوى المتعلّمٌن

 

 المحافظات بٌن العاّمة والثّانوٌّة المتوّسطة الّشهادتٌن فً الّرسمٌّة االمتحانات إلدارة موّحدة شروط توفٌر-
 .الّرسمٌّة االمتحانات فً المشاركٌن المتعلمٌن بٌن فً الفرص تكافؤ لتحمٌك

 

 عموما   المتعلّمٌن نجاح نسب من ٌرفع لد بما المتعلّمٌن بٌن التماٌز تراعً نشطة وتعلّم تعلٌم طرائك اعتماد -
ا والذّكور  .خصوص 

 



 التىصيبث 

 .من خالل تموٌم مستمر ألداء المعلمٌن الخاضعٌن للدورات والورش التدرٌبٌةومتابعته التموٌم المستمر فً المطاع الرسمً إدارة -

 

 .التعالد مع معلّمٌن غٌر معّدٌن اإلعداد التربوي المالئمإٌماف -

 

 .المدارس الّرسمٌّة بالتجهٌزات واللوازم الكافٌةتجهٌز -

 

من دون فً الثانوي الثانً ( األدبً أو العلمً) على دراسة لرارات ترفٌع المتعلّمٌن من الثانوي األول إلى أحد الفرعٌنالتشدٌد  -

 .االكتفاء بالنظر إلى المعّدل العام بل دراسة مستوى النّجاح فً كّل من الموادّ 

 



التقبرير الوتخّصصت: القسن الثبني  



من المزكز جهىد الخبزاء واإلحصائيين وخبزاء المىاد  ت تضافز

 .وخارجه النتاج هذه التقاريز



 حيثيبث التقبرير الوتخصصت

 

 .للمواد التعليمية جميعهاالرسمٌة فً تحلٌل نتائج االمتحانات تجربة رائدة  -

 

 (.  2017-2016)واحدةسنة دراسية النتائج لالمتحانات الرسمٌة  ممتصرة على  -

 

 .ذات تأثٌر محتمل فً لراءة النتائج المحّصلة وتحلٌلهاغياب معطيات إحصائية سابقة أو حالية -

 

 .مسوّدة تقرير-

 

 .ٌمكن االنطالق منه فً محاوالت العمل على تمارٌر أخرى فً هذا اإلطار للسنوات المادمةأساس -

 

 



 أهويت التقبرير الوتخّصصت

 

 ومدى  العام التعلٌم فً الخرٌجٌن مالمح عن واضحة صورة  المتخّصصة التمارٌر  تمدم •

 .(1997) العام التعلٌم  مناهج علٌها نصت التً المتعلم لمالمح تحمٌمها

 

 .والعشرٌن الحادي  للمرن المتعلم مهارات احترام مدى المتخّصصة التمارٌر تبٌّن•

 

 مكونات أحد تستهدف تطوٌرٌة جهود ألٌة السلٌم بالتخطٌط المتخّصصة التمارٌر نتائج تسمح•

 .هاجمٌع أو األربعة التعلٌمً المنهج



الوتخّصصتأهذاف التقبرير   

رصد مكتسبات المتعلّم اللبنانً من معارف مهارات ولٌم واتجاهات تتاللى أهداف مناهج  -

 .ومهارات المرن الحادي والعشرٌن 1997

األهداف )المنهج التّعلٌمً األربعة مكّونات احد  تستهدفألّي جهود تطوٌرٌة التّخطٌط  ترشٌد -

 . أو جمٌعها (التّربوٌّة، المحتوى، طرائك التّعلٌم والتعلّم واألنشطة التعلٌمٌة والتعلّمٌة، والتموٌم

 .برنامج دعم لمعالجة المصورأو وضع / و-

 

  



 إشكبليت التقبرير الوتخّصصت

 

أي مدى ٌخدم توصٌف االمتحانات الّرسمٌة فً تحمٌك األهداف العاّمة لكّل من المواّد إلى •

وٌراعً مهارات التفكٌر العلٌا وٌُستثمر فً ( 1997)التّعلٌمٌة الواردة فً مناهج التعلٌم العام 

 ؟21تحمٌك مهارات المرن 

 



 أسئلت التقبرير الوتخّصصت

 

إلى أي مدى تسهم أسئلة كّل ماّدة من المواّد التّعلٌمٌّة فً تنمٌة مختلف الكفاٌات والمهارات الّتً 

 تنّمً مستوٌات التّفكٌر العلٌا؟         

 ؟( 1997)إلى أي مدى تحترم النّتائج مالمح المتعلّم بحسب مناهج التعلٌم العام 

 ؟21إلى أي مدى تحمّك النّتائج امتالن المتعلّم لمهارات المرن 

 



 أقسبم التقبرير الوتخّصصت

 : المتخصصة التمارٌر  من كلّ  ٌعرض

  من 2017-2016 الدراسي للعام المسابقة توصيف مع ومقارنته الجديد الرسمي  المسابقة توصيف -أوال  

 لمحاور المسابمة تغطٌة ونسبة ، التفصٌلً التثمٌل الى إضافة والكفاٌات والمجاالت والمضمون الشكل حٌث

 .والفرنسٌة االنكلٌزٌة اللغتٌن الى الترجمة ودلة ودروسه، المنهج

 .للمسابقة العاّمة النتائج عرض -ثانٌا  

 .وتحليلها المسابقة أسئلة نتائج عرض -ثالثا  

 .والتوصٌات النتائج أبرز تحمل خاتمة

 



الوتخّصصتنتبئج التقبرير   

 

 :أنّ  الى نلفت

 .األهداف مماربة اعتمدت (1997) العام التعلٌم  هجامن-

 .الكفاٌات مماربة اعتمد  (1997) العام التعلٌم  هجامن فً ٌمموالتّ -

 

 .الّرسمٌّة للّشهادة العاّمة النّتائج فً نتائجها تظهر فجوة سبّب التفاوت هذا

 



الوتخّصصتنتبئج التقبرير   

 

-2016أجمعت التمارٌر على أن مسابمات االمتحانات الرسمٌة للدورة العادٌة فً العام الدراسً 
 ودروسهتغطٌة المسابمة لمحاور المنهج راعت التوصٌف الرسمً الجدٌد ما خال نسبة  2107

 .فً بعض المواد التعلٌمٌة

 

 :على العدٌد من النماط التً لّدمت إجابات عن تمارٌر المواد التعلٌمٌة المختلفة كما أجمعت 

 .العلياالتّفكير الكفايات والمهارات الّتي تطال مستويات مختلف مدى تنمية  -

 (.1997)مالمح المتعلّم بحسب مناهج التعليم العام مدى احترام النّتائج  -

 .21النّتائج امتالك المتعلّم لمهارات القرن مدى تحقيق -

 

 

 

 



الوتخّصصتنتبئج التقبرير   

 .العليا التّفكير مستويات تطال الّتي والمهارات الكفايات مختلف تنمية مدى -

 

 من الرسمٌة، االمتحانات فً المواد معظم فً التموٌم عن أساسٌة ومجاالت كفاٌات غٌاب -
 :أبرزها

 .اللغات فً  والمحادثة واإلصغاء  الشفوي التواصل  •

 .والكٌمٌاء واألرض الحٌاة علوم فً المخبري العمل مجال كفاٌات•

 .الثالثة الماّدة مجاالت من فمط واحد ا مجاال   ٌطال الفلسفة فً التّمٌٌم•

 

 

 

 

 



الوتخّصصتنتبئج التقبرير   

 .مدى تنمية مختلف الكفايات والمهارات الّتي تطال مستويات التّفكير العليا -

 

غٌاب هذه الكفاٌات والمجاالت من االمتحانات الرسمٌة أفضى الى تولٌف تعلٌمها وتعلّمها  -
 .  أٌضا  فً الصفوف الدراسٌة التً تسبك صفًّ الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوٌة العاّمة

 

 

 

 

 



الوتخّصصتنتبئج التقبرير   

 

 .تنمية مختلف الكفايات والمهارات الّتي تطال مستويات التّفكير العليامدى -

 

 المعرفًأسئلة مسابمات معظم المواد بشكل أساسً على المجال تركٌز: 

 

الحفظ والتذّكر، الفهم، )تركٌز أسئلة معظم المواد التعلٌمٌة فً مستوٌات مهارات التفكٌر الدنٌا•
 (.والتطبٌك البسٌط

 .العلٌا فً بعض الموادفكرٌة تراعً مستوٌات التفكٌر ألسئلة التً تتطلّب عملٌات لغٌاب كامل  •



الوتخّصصتنتبئج التقبرير   

 .مدى تنمية مختلف الكفايات والمهارات الّتي تطال مستويات التّفكير العليا -

فً طرح األسئلة نتٌجة نمطٌة المسابمات مزٌّفة أسئلة معظم مستوٌات التفكٌر العلٌا فً مراعاة •

وتكرار تتحّول معه متطلبات اإلجابة عن أسئلة المسابمة الى أدنى مستوٌات التفكٌر الدنٌا 

 .المتمثّلة بالحفظ والتذّكر

 

 



الوتخّصصتنتبئج التقبرير   

 :تنمية مختلف المهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التّفكير العليا

 

 

 .خجول لألسئلة المرتبطة بالمجال الوجدانً حضور -

 

 

 .النفسحركً عن معظم المواد المجال غٌاب األسئلة التً ترتبط بمستوٌات -

 

 

 .حشد أكثر من تعلٌمة فً السؤال الواحد -

 

ألفعال اإلجرائٌة واختالف متطلباتها من ماّدة ألخرى أو فً الماّدة اغٌاب الدلّة فً معظم مواضع استخدام  -
 .ذاتها التً تُمّدم بأكثر من لغة

 



 التقبرير الوتخّصصت

 (:1997)مناهج التعليم العام بحسب مالمح المتعلّم مدى احترام النّتائج 

 

 ضمنً بشكل وتظهر المتخّصصة، التمارٌر معظم فً السؤال هذا عن الصرٌحة اإلجابة تغٌب -
 بحسب المتعلّم مالمح النتائج احترام غٌاب حتى أو مستوى تدنًّ الى أشارت التً جمٌعها فً

 : عن ذُكر ما خالل من 1997 العام التعلٌم مناهج

 التً الصفوف فً علٌها العمل وتعلٌك الرسمٌة المسابمات أسئلة عن مجاالت أو كفاٌات غٌاب•
 .العامة الثانوٌة والشهادة المتوسطة الشهادة صفً تسبك

 

 

 

 

 



الوتخّصصتنتبئج التقبرير   

 

 (:1997)النّتائج مالمح المتعلّم بحسب مناهج التعليم العام مدى احترام 

 

 الثالثة المجاالت من بعضها فً الواجدانً المجال وتطال المواد معظم فً المعرفً المجال على أساسً بشكل االلتصار•

 :نتٌجة  والتعلّمٌة التعلٌمٌة العملٌة فً استهدافها المفترض

الدنٌا التفكٌر مهارات على  الرسمٌة االمتحانات مسابمات  أسئلة التصار. 

أخرى مواد فً واالتجاهات الموالف معلّبة وحضورها المواد معظم فً الوجدانً بالمجال مرتبطة أسئلة غٌاب. 

الخطٌة االختبارات على أدواته اللتصار الرسمً التموٌم  فً النفسحركً المجال غٌاب. 

  

 



الوتخّصصتنتبئج التقبرير   

 .21مدى تحقيق النّتائج امتالك المتعلّم لمهارات القرن 

 لمهارات المتعلّم امتالن تحمٌك تطال ال وتحلٌلها المواد مسابمات نتائج عرض فً المبٌّنة النتائج-

 .األخرى التمارٌر ونفتها التمارٌر أحد الٌها أشار التً النالد التفكٌر مهارة خال ما 21 المرن

 من 21 المرن مهارات من المتعلّمٌن تمكٌن الى السعً ٌتالشى أو ٌضعف الوالع، هذا أمام

 . ...واإلبداع المٌادة الثمافً، الوعً االجتماعٌة، المسؤولٌة التواصل، :مثال



 تىصيبث األقسبم

 

 

 الماّدة بخصوصٌة ارتبطت توصٌات التعلٌمٌة المواد من كلّ  فً المتخّصصة التمارٌر حملت
 المتوسطة الشهادتٌن فً المسابمات لنتائج والتحلٌل العرض فً المبٌّنة النتائج من انطاللا  
 .العاّمة والثانوٌة

 

 :أبرزها نذكر التوصٌات من العدٌد فً التمارٌرجمٌعها واشتركت

 



 تىصيبث األقسبم 

 التّوصٌف دورٌا  النّظر فً إعادة -

 .ضرورة العمل على تطوٌر المناهج ومكوناتها وباألخص التموٌم-

 .االهتمام باللغات التً تؤثّر أٌضا  فً مستوى اكتساب كفاٌات مواد أخرى -

 .االبتعاد عن التلمٌن فً عملٌة التعلٌم والتعلّم -

اكتساب المبنً على  المعنٌٌّن من معلّمٌن ومشرفٌن ومدّربٌن على كٌفٌّة تعلٌم التعلّم تدرٌب  -
 .العلٌا تواكب إجراء أٌة  تعدٌالت للتوصٌفمهارات التّفكٌر 

تالفٌا  مدٌرٌة االرشاد والتوجٌه ومرشدي اللغة بٌن مدربً مشروع التدرٌب المستمر توحٌد -
 .  المعلّمٌن فً تدرٌب  وإزدواجٌة التوجٌهات  لاللتباس

تمثٌل المركز التربوي للبحوث واالنماء فً لجان تمٌٌم المسابمات الواردة الى بنن أسئلة  -
 .االمتحانات الرسمٌة

 

 

 

 



الوتخّصصتالتىصيبث العبّهت للتقبرير   

 فً عٌنها للماّدة واإلنكلٌزٌّة الفرنسٌّة اللّغتٌن بٌن الكفاٌات فً الفرولات إزالة على العمل -
 .العاّمة الثّانوٌة الّشهادة فروع بٌن المشتركة تلن أو المتوّسطة الّشهادة

 

 إلى تنتمً الّتً وتلن المواّد، مختلف بٌن التّعلّمٌّة واألهداف للكفاٌات اإلجرائٌّة األفعال توحٌد -
 المعطاة الواحدة بالماّدة تتّصل الّتً إلى إضافة ومتماربة، متشابهة جذور ذات علمٌّة حمول
 .والفرنسٌّة واإلنكلٌزٌّة العربٌّة :الثاّلث باللّغات

 

 .التعلّمً تحصٌلهم مستوى فً تؤثّر أنّها تبٌّن الّتً الثاّلث اللّغات فً المتعلّمٌن أداء تطوٌر -

 



الوتخّصصتالتىصيبث العبّهت للتقبرير   

 الّرسمٌّة االمتحانات تحلٌل نتائج على إلطالعهم الموادّ  مختلف فً للمعلّمٌن عمل ورش تنظٌم•
  لتدارن سنوًٌّا التّحلٌل نتائج تمارٌر نشر عن ناهٌن .العاّمة والثّانوٌة المتوّسطة الّشهادتٌن فً

 .والتّعلّمٌّة التّعلٌمٌّة بالعملٌّة أحاطت الّتً الثّغرات

 

 لاعات فً العملً التّطبٌك ضمن التّدرٌب ورش فً النّظرٌات استثمار على المعلّمٌن تدرٌب•
  التعلّمٌة، الوضعٌات صٌاغة التعلّم، أنماط والتعلّم، التّعلٌم طرائك األهداف، صٌاغة) التّعلٌم
 التعلّمً التحصٌل فً وتطوٌرا   المعلّمٌن، أداء فً تمّرس ا ٌوفّر بما (...األسئلة صٌاغة

 .للمتعلّمٌن

 



الوتخّصصتالتىصيبث العبّهت للتقبرير   

 

 ٌتجاوز بما المادة، أهداف من والتعلّمٌة، التعلٌمٌة العملٌة فً االنطالق على المعلّمٌن حثّ -
 من انطالل ا الّرسمٌّة لالمتحانات المتعلّمٌن تحضٌر خالل من المعلّمٌن، معظم لدى السائد النهج
 .الّسابمة الّسنوات فً الّرسمٌّة االمتحانات فً الواردة األسئلة

 

 لتجنّب الّرسمٌّة االمتحانات فً التّصحٌح أسس منالشة فً المشاركة على المعلّمٌن حث-
 .المتعلّمٌن عند والمشتركة المتكّررة األخطاء

 

 الّتً الموادّ  من كلّ  فً الّصعوبة درجة جهة من المسابمات، بٌن االختالف إزالة على العمل -
 .واحد علمً حمل إلى تنتمً

 



الوتخّصصتالتىصيبث العبّهت للتقبرير   

 

 ال تنوٌع خلك عبر األهداف، إلى استناد ا الّرسمٌّة، المسابمات أسئلة إعداد فً النّمطٌّة تجاوز-
 .الموادّ  أدلّة فً واردة أسئلة إلى ٌستند لالمتحانات المتعلّمٌن تحضٌر ٌجعل

 

 .الرسمٌة لالمتحانات الجدٌد التوصٌف تراعً بمسابمات األسئلة بنن موارد تعزٌز-

 

 إلٌه ٌُستند الّذي الّرسمٌّة االمتحانات أسئلة بنن فً واإلنماء للبحوث التّربويّ  المركز مشاركة-
ًّ  التّوصٌف تراعً الّتً الموادّ  اختبارات إعداد فً  من المركز مندوبو لٌتمّكن الجدٌد؛ الّرسم

 .بدلّة العمل متابعة

 

- 



 التىصيبث العبّهت للتقبرير الوتخّصصت

 

 المجاالت مراعاة على للعمل المعلّمٌن ٌستهدف مستمرّ  تدرٌب خالل من المنهج استثمار -
 ٌتوّجهان وتعلّم، بتعلٌم ٌسمح بشكل (والنّفسحركٌة الوجدانٌة المعرفٌة،) التعلّمٌة لألهداف الثاّلثة
 الّرسمٌة، االمتحانات أسئلة تلمائًٌّا فتتطّور (والجسد والنفس، الوجدان العمل،) بكلٌّته المتعلّم إلى

ا علٌها، المعرفً المجال سٌطرة عن وتبعد  بل والتذّكر؛ بالحفظ المتمثّلة مستوٌاته بأحد خصوص 
 .العلٌا التّفكٌر مهارات إلى ٌتعّداها

 

 الخّطٌّة، المسابمات جانب إلى تشمل، بحٌث الّرسمٌة االمتحانات فً التّموٌم أدوات تعدٌل -
 .تطبٌمٌّة وأعماال   شفهٌة ممابلة

 



 التىصيبث العبّهت للتقبرير الوتخّصصت

 

 

 ٌواكب بما واإلنتاج، والتصمٌم بالتخطٌط المرتبطة مراحلها فً المناهج، تطوٌر على العمل-
 مهارات مع وٌتاللى والتكنولوجٌا والدٌداكتٌن والبٌداغوجٌا االختصاص مجال فً التطّورات

 .والعشرٌن الحادي المرن

 

 وتدرٌب المناهج تطوٌر عملٌة فً المسهمٌن التّربوٌٌّن لألفرلاء النّظرٌّة المرجعٌّات توحٌد -
 .المعلّمٌن

 



 !شكرا  


